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1. новембра 2015: на штанду Матице српске на Сајму књига
у Београду представљена је Едиција „Прва књига”, коло за
2015. годину (књига 266. Крпене лутке, Катарине Ковчин,
и 267. Гнушање, Филипа Роговића). О књигама је говорила
проф. др Владислава Гордић Петковић, главни и одговорни
уредник, а аутори су прочитали делове из својих књига.
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тао једн у његову песму. Прис утне је поздравио проф. др
Драган Станић, председник Матице српске.
4. новембра 2015: у Београд у је одржана седница Уређи
вачког одбора Српске енцик лопедије.

2. новембра 2015: одржана је 107. седница Председништва
Матице српске.
2. новембра 2015: у Матици српској приређено је Музичко
вече Тихомир Остојић – између јавног и личног интереса,
посвећено Тихомиру Остојићу поводом обележавања 150
година од његовог рођења. О Ти хомиру Остојићу гово
рили су проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, историчар,
проф. др Даница Петровић, музиколог, и др Jелена Јова
новић, етном узиколог. У музичком дел у прог ра ма уче
ствовао је Хор Гимназије „Јован Јовановић Змај” са дири
гентом Јованом Тра вицом. Поздравне речи прис утнима
упу тио је проф. Ненад Остојић, потпредседник Матице
српске.
2. новембра 2015: у Свеча ној са ли Матице српске, одр
жана је девета Трибина у оквиру циклуса Савремени човек
и савремени свет, а предавач је био проф. др Алпар Ло
шонц.
2. нов ембра 2015: у Га лерији Мат ице српс ке одрж ан је
први дан семинара Музеји и комуникација у организацији
Националног комитета Међународног савета музеја (ИКОМ
Србија), Галерије Матице српске и Спомен-збирке Павла
Бељанског.
3. новембра 2015: у Матици српској представљена је књига
Из фениксовог гнијезда Мухамеда Абдагића. О књизи је го
ворила проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, рецензент,
а о стваралаштву овог писца говорио је доц. др Предраг
Јашовић, приређивач збирке, док је Адем Врцић, технички
уредник и сестрић покојног Мухамеда Абдагића, прочи

4. и 5. новембра 2015: на позив Матице словеначке, деле
гација Матице српске боравила је у Љубљани. У простори
јама Матице словеначке, уз присуство истакнутих представ
ника нау чне и култ урне заједнице Словеније, 5. новембра
одржан је програм представљања рада Матице српске. По
ред проф. др Драгана Станића, председника Матице српске,
и доц. др Ђорђа Ђурића, генералног секретара, у програму
је учествовао др Милчек Комељ (Milček Komelj), председник
Матице словеначке, који је говорио о српско-словеначким
везама у нау ци, култ ури и уметности, а потом и о писму
које је председник Матице српске упутио свим словенским

Матицама апелујући да се заштити српска културна башти
на на Косову и Метохији и спречи пријем самопроглашене
држа ве Косово у УНЕСКО. Током посете представници
двеју Матица разговарали су о наставк у сарадње. Зак љу
чено је да се присту пи изра ди нау чног зборника о срп
ско-словеначким веза ма на пољу култ у ре, нау ке и умет
ности у период у последњих деценија XIX и почетка XX
века. Такође је договорено да се организује узвратна по
сета представника Матице словеначке Матици српској
почетком следеће године.
4. новембра 2015: у Галерији Матице српске, одржана је
конференција Паралеле/Paralleli којом је уједно за вршен
трогодишњи период плодотворне српско-италијанске са
радње (2012–2015). Присутне су поздравили Славиша Гру
јић, покрајински секретар за културу и јавно информисање,
и мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије
Матице српске, која је представила резултате сарадње, а
затим су уследила излагања представника италијанских
и српских инстит уција који су учествовали у пројект у.

ника Летописа др Тихомира Остојића, приређен је при
годан књижевни програм. О Тихомиру Остојићу беседили
су др Миодраг Матицки („Тихомир Остојић у контексту
националног и просветитељског програма Матице српске”),
проф. др Ду шан Ива нић („Ти хомир Остојић и класици
нове српске књижевности”) и мр Јован Пејчић („’Стара’ и
’нова’ српска књижевност – погледи и ставови Тихомира
Остојића”). Прис утне је поздравио проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске.

6. новембра 2015: проф. др Бранко Бешлин, потпредсед
ник Матице српске, на позив Војске Реп у блике Србије,
прис уствовао је свечаној академији у част Прве бригаде,
одржаној у Српском народном позоришту.
6. и 7. новембра 2015: Селимир Рад уловић, управник Би
блиотеке Матице српске, представљао је Матиц у српску
на Мини-сајм у књига у Темишвару. У оквиру сајамских
прог рама одржано је и књижевно вече на ком су поред
управника Библиотеке учествовали и Мирослав Алексић,
руководилац Одељења за набавку и размену публикација,
и Гордана Ђилас, руководилац Одељења за чување и кори
шћење публикација.

9. и 10. новембра 2015: др Даниела Королија Црквењаков,
помоћница управнице Галерије Матице српске, учество
вала је на завршној конференцији FP7 пројекта HEROMAT,
одржаној у Новом Сад у у организацији Технолошког фа
култета из Новог Сада и Покрајинског завода за заштит у
споменика култ уре.

6. новембра 2015: у Галерији Матице српске, поводом обе
лежавања јубилеја 200-годишњице од рођења Димитрија
Аврамовића, одржано је предавање о религиозном сликар
ству овог уметника. Станислава Јовановић, историчарка
уметности, говорила је о Аврамовићевим великим сликар
ским подухватима на пољу религиозне уметности са посеб
ним освртом на нову аквизицију Скидање с крста коју је
Галерија отк упила ове године.
7. новембра 2015: Матици српској додељена је повеља за
хвалнос ти у Библиотеци „Карло Бјелицк и” у Сомбору.
Повељу је примио академик Миро Вуксановић, директор
Издавачког центра Матице српске.

10. новембра 2015: поводом отварања међународне изложбе
Албрехт Дирер и његови савременици. Тријумфална повор
ка цара Максимилијана I из збирки Источнословачког му
зеја у Кошицама, Галерија Матице српске и Покрајински
секретаријат за култ уру и јавно информисање, у згради
Владе АП Војводине, организовали су конференцију за но
винаре. О значају међународне сарадње и пројектима вели
ких међународних изложби, о изложби Дирерових графи
ка и његових савременика и њеном значају за култ урни
живот Новог Сада и Војводине говорили су Славиша Гру
јић, покрајински секретар за културу и јавно информисање,
мр Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Ма
тице српске, и мср Снежана Мишић, виши кустос Галерије.

7, 14, 21. и 28. новембра 2015: у оквиру цик луса креатив
них радионица суботом одржана је радионица „Како умет
ност осетимо сви” на тему чула и три радионице посвећене
Албрехту Диреру и изложби графика под називом Мајсто
ри древних времена: „Од шегрта до генија”, „Да се зна ко
сам ја!” и „Тајанствени језик Дирерових графика”. Радио
нице су водиле Мирослава Жарков, кустос, и Бојана Обра
довић, педагог.
9. новембра 2015: одржана је 108. седница Председништва
Матице српске.
9. новембра 2015: акредитовани програм Инкунабуле Би
блиотеке Матице српске одржан је у Учионици Библиоте
ке Матице српске. Реализатори програма биле су Душица
Грбић, Светлана Вучковић и Александра Драпшин.

12. новембра 2015: проф. др Бранко Бешлин и проф. мр
Ненад Остојић, потпредседници Матице српске, учество
вали су на трибини Српског института у Будимпешти по
свећеној Еуген у Савојском.

9. новембра 2015: у Матици српској, у част обележавања
150-годишњице рођења свог некадашњег секретара и уред
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12. новембра 2015: Библиотека Матице српске организова
ла је у својој Учионици стручни семинар за библиотекаре
високошколских библиотека у Војводини.

16. новембра 2015: изашао је нови број Летописа Матице
српске. Поред сталних рубрика („Проза & Поезија”, „Есеји”,
„Сведочанства”, „Прикази књига” и „Летопис сурфовања”)
изд ваја мо темат: „80 година Да нила Киша (1935–1989)”
који садржи интересантне текстове посвећене овом за срп
ску књижевност увек (без обзира на време и уобичајен у
промену књижевне климе) подједнако занимљивом и ин
тригантном писцу. Текстове потписују Александар Јерков,
Ра домир В. Ивановић, Мирја на Бечејски, Иван Штерле
ман и Виктор Шкорић. Посебн у пажњу треба обратити и
на две нове рубрике часописа. Прва је „Прикази филмова”
за коју у овом броју о филм у Јурија Бикова Будала (Дурак)
из 2014. године пише Иван Базрђан, а друга је „Блог”, за
који у овом броју пише Марко Тошовић (реч је о још јед
ном за српску књижевност увек акт уелном писцу, Петру
Петровићу Његош у).

12. новембра 2015: у Галерији Матице српске, вече пред
отварање изложбе Албрехт Дирер и његови савременици.
Тријумфална поворка цара Максимилијана I, орга низо
ва но је стручно вођење за представнике медија и сус рет
„TweetUp” којем су присуствовале и колеге из Источносло
вачког музеја из Кошица.
13. новембра 2015: акред итова ни прог рам Управљање
конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефика
сног радног окружења Библиотеке Матице српске, одржан
је у Библиотеци града Београда. Реализатор програма била
је Јелена Јовин.

16. новембра 2015: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћница управнице Галерије Матице српске, учествовала
је на конференцији Italy‒Serbia Day: Growth & Development
through Science & Technology коју су организова ли Амба
сада Реп ублике Италије у Београд у и AIS3 ‒ Асоцијација
италијанских и српских научника и истраживача. У оквиру
конференције одржана је постер презентација на којој су
представљени резултати пројекта Development and imple
mentation of two novel portable instruments for the analysis
of Cultural Heritage: portable scanner XRF and portable XRD
који је реализован у сарадњи Галерије Матице српске, Ин
стит ута за нук леарне нау ке „Винча” и компаније Arsmen
surae из Рима.
17. новембра 2015: одржана је 109. седница Председништва
Матице српске.
17. новембра 2015: у Галерији Матице српске додељена је
Награда „Милорад Медић” за истакнуте резултате у обла
сти конзервације и рестау рације слика. Овогодишњи до
битник Синиша Зековић, конзерватор-рестау ратор По
крајинс ког за в од а за за ш тит у спомен ик а култ у р е, том
приликом је одржао предавање о српском културном на
слеђу на Хиландару и представио конзерваторско-реста
у раторске ра дове које спороводи Покрајински за вод за
заштит у споменика култ уре.

13. новембра 2015: у Га лерији Матице српске свеча но је
отворена међу народна изложба Албрехт Дирер и његови
савременици. Тријумфална поворка цара Максимилијана I
из збирки Источнословачког музеја из Кошица, која је до
сада представљена у више од десет градова Европе, а након
Београда је стигла и у Нови Сад. На отварању изложбе, којем
је прис уствовало преко 500 људи, говорили су: мр Тијана
Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске,
др Роберт Полак (Robert Polak), директор Источнословачког
музеја у Кошицама, проф. др Саша Брајовић, историчарка
уметности, и Сла виша Гру јић, покрајински секретар за
култ уру и јавно информисање који је изложбу званично
и отворио.
14. новембра 2015: др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, представљао је Матицу српску на нау чном
скуп у Вуково дело у нашем времену у организацији Срп
ског култ урног центра из Пљеваља.
14. нов ембра 2015: Га лериј у Мат ице српс ке, у дру ш тву
италијанског амбасадора у Београд у Њ. е. Ђузепа Манца
(Giuseppe Manzo), посетио је председник Сената Републике
Италије, господин Пјетро Грасо (Pietro Grasso), са супругом
и најближим сарадницима. Госте су примиле мр Тија на
Палковљевић Бугарски, управница Галерије, и др Даниела
Королија Црквењаков, помоћница управнице, а том при
ликом је господин Грасо управници Галерије уручио ме
даљу са приказом зграде Сената.

18. новембра 2015: Матиц у српску посетила је Делегаци
ја Универзитета у Новом Сад у. Том приликом потписан
је Споразум о сарадњи између Матице српске и Универ
зитета у коме су дефинисане области заједничког рада и
активности. Проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, изразио је задовољство због унапређења сарадње

16. новембра 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар, прис уствовали су слави Града Новог Сада.
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са Универзитетом која траје већ годинама и истакао да на
пољу рада на нау чним пројектима и издањима ова сарад
ња даје очигледне резултате. Проф. др Ду шан Николић,
ректор Новосадског универзитета, оценио је да је сарадња
Матице српске и Универзитета веома значајна за заједнич
ки наступ и у земљи и у иностранству када је у питању пред
ста вља ње култ урног и нау чног наслеђа српског народа.
Разговорима су прис уствовали и др Саша Орловић, про
ректор за финансије и организацију, Драгана Вујовић, ге
нерални секретар Универзитета, проф. др Бранко Бешлин
и проф. мр Ненад Остојић, потпредседници Матице срп
ске, доц. др Ђорђе Ђу рић, генерални сек ретар Мат ице
српске, и мср Јелена Веселинов, управница послова Мати
це српске. Након разговора у Матици српској, у Изложбе
ном па виљон у Централне згра де Универзитета у Новом
Сад у, отворена je изложба посвећена Матици српској. На
изложби су предста вљене најстарија српска култ урна и
нау чна институција српског народа од оснивања до данас,
као и богата издавачка делатност Матице српске. Изложбу
je отвориo проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, а присутнима се у име Универзитета у Новом Саду
обратиo ректор проф. др Душан Николић. Улаз је био сло
бодан за све посетиоце, а изложба је трајала до 30. новембра.

изв ођ ењ ем композиц ија ожив ел и сећ ањ е на Исидор а
Бајића.

19. новембра 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је свечаности поводом Дана
Српске академије нау ка и уметности у Београд у.

23. новембра 2015: одржа на је 110. седница Председни
штва Матице српске.

20. новембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Уредништва Зборника Матице српске за друштвене науке.
20, 27. и 28. новембра 2015: у Галерији Матице српске, у
оквиру пратећег програма изложбе Албрехт Дирер и његови
савременици. Тријумфална поворка цара Максимилијана I,
одржана су три предавања: „Албрехт Дирер и његови са
времен иц и” на којем су говориле мср Снежана Миш ић,
кустос изложбе, и Станисла ва Јовановић, сарадница на
изложби; „Последњи витез – цар Максимилијан I” проф.
др Бранка Бешлина са Филозофског фа к ултета у Новом
Сад у и потпредседника Матице српске, и „Како ћу се само
смрзавати после овог Сунца! ‒ Албрехт Дирер и ренесан
сна путничка и путописна култ ура” проф. др Владимира
Гвоздена са Филозофског фак ултета у Новом Сад у.
21. новембра 2015: проф. др Драган Станић, председник
Мат ице српс ке, и мр Тија на Палковљевић Бу г арс ки,
управница Га лерије Мат ице српс ке, прис ус твова л и су
свечаној академији поводом обележавања 110. годишњи
це Соколског друштва у Новом Сад у. Том приликом је
председник у име Матице српске поздравио скуп.

19. новембра 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у Галерији Матице српске у
промоцији монографије Соколског друштва Војводине.

23. новембра 2015: у Матици српској, поводом обележа
вања 100 година од рођења великог српског књижевника
Бранка Ћопића, приређен је пригодан прог рам. На по
четк у свечаности, др Марко Недић, секретар Одељења за
књижевност и језик, поздравио је прис утне и дао уводн у
реч у којој се осврн уо на живот и рад Бранка Ћопића. У
прог ра м у су учес твов а л и ака дем ик Свет оз ар Кољ евић
(„Антрополошки аспекти раног Ћопићевог приповедања”),
проф. др Радивојe Микић („Морфолошке карактеристи
ке Баште сљезове боје”), проф. др Александар Јовановић
(„Бранко Ћопић, школски писац”) и проф. др Јован Делић
(„Ћопићев дијалог са мртвима”).

19. нов ембра 2015: у Мат иц и српс кој обележено је 100
година од смрти Исидора Бајића. Пу блик у, различитог
узраста али подједнаке љубави према музици, поздравио
је проф. мр Ненад Остојић, потпредседник Матице срп
ске. Програм је отворила доц. др Марија на Кока новић,
музиколог, освртом на живот и дело Исидора Бајића, након
чега је уследио музички програм сачињен од композиција
Исидора Бајића. Бошко Стоја диновић, ученик Музичке
школе „Исидор Бајић”, наступом је најавио вече предивне
музике. Професорица мр Милица Стојадиновић, у пратњи
Бошка Стоја д иновића и Маје Гру јић, извела је познате
нумере славног композитора. Талентовани студенти Ака
демије уметности Аница Милошевић, Тина Алма Диаки
те, Сања Кра г уљац, Дра га на Кнежевић, Стефан Јанчић,
Лу ка Јова новић и Мил ица Том ић су својим на дах н у т им

24. новембра 2015: у Матици српској промовисана је књи
га Транзиција: прилог социолошком проучавању друштве
них промена проф. др Уроша Шуваковића. О књизи су
говорили проф. др Радош Смиљковић, проф. др Слободан
Антонић, проф. др Срђан Шљукић и аутор. Прис утне је
поздравио проф. др Драган Станић, председник Матице
српске.
25. новембра 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао je свечаности поводом доде
ле признања награђеним универзитетским професорима
за животно дело за 2015. годин у, у организацији Удруже
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ња универзитетских наставника и нау чника Војводине и
Владе АП Војводине.

из Русије предложили су да се нау чници из Србије укључе
у објављивање радова у нау чним часописима и другим пу
бликацијама које издаје Универзитет у Нижњем Новгороду.

25. новембра 2015: акред итова ни прог рам Коришћење
дигиталних ресурса у библиотекама Библиотеке Матице
српске одржан је у Народној библиотеци Крушевац. Реа
лизатори програма биле су Новка Шокица Шуваковић и
Иванка Клајн.
26. новембра 2015: у Свечаној сали Матице српске, одржа
на је десета Трибина у оквиру циклуса Савремени човек и
савремени свет, а предавач је био др Душан Т. Батаковић.
27. новембра 2015: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у Чачк у.
Реа лизатор програма била је Јелена Јовин.
30. новембра 2015: одржана је 111. седница Председништва
Матице српске.

30. новембра 2015: у Матици српској, у оквиру програма
Србија у Првом светском рату 1915, др Драган Хамовић
одржао је предавање „Књижевна Млада Босна, Принцип
и српска поезија”. Прис утне је поздра вио доц. др Ђорђе
Ђурић, генерални секретар Матице српске.
30. новембра 2015: Библиотека Матице српске, електрон
ском изложбом грађе из својих збирки, обележила је 150
год ина од рођ ења енглес ког пис ца Ра д јарда Кип линг а
(1865–1936). Ауторка поставке била је Ивана Гргурић, а уред
ник Селимир Рад уловић, управник Библиотеке.

30. новембра 2015: Матицу српску посетила је делегација
Универзитета из Ниж њег Новгорода, коју је предводио
проректор проф. др Андреј Кузњецов (Андрей Кузнецов).
У саставу делегације били су Људмила Ручина (Людмила
Rucina), декан Филолошког факултета, Артем Маслов (Ар
тем Маслов), заменик директора Инстит ута међународ
них односа и опште историје, Кирил Ба ландин (Кирилл
Баландин), помоћник ректора за међународн у сарадњу и
Ирина Абрамова (Ирина Абрамова), професорка Филоло
шког факултета. Госте су примили проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, проф. др Бранко Бешлин, пот
председник, доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар, и
мср Јелена Веселинов, управница послова. У разговору је
сагледана досадашња сарадња Матице српске и нижњего
родског Универзитета и размотрене су мог ућности даљег
заједничког рада на организацији дана српске култ уре у
Нижњем Новгород у и дана руске култ уре у Србији. Гости

1. децембра 2015: у Матици српској, Матица српска и Фон
дација „Лаза Костић” представиле су књигу Компаративни
квартет проф. Миодрага Радовића. Програм је започет
музичком нумером „Лазиних трубад ура”: Лариса Копић,
виолина, Тијана Круљ, флау та, Марко Радојковић, гитара,
и Илија Зец, гитара. Потом су се прис утнима обратили
проф. др Дра ган Ста нић, председник Матице српске, и
проф. Марина Милић Апостоловић, управитељ Фондације
„Лаза Костић”. О књизи су говорили: проф. др Софија Ко
шничар, проф. Сања Грбић, и aутор, а „Лазини трубадури”
су извели још две нумере.
1. децембра 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Галерије Матице српске, састала се са проф. др Душа
ном Николићем, ректором Универзитета у Новом Са д у.
Разговарало се о наставку сарадње Галерије Матице српске
и Универзитета. Том приликом договорено је приказивање
изложбе дигиталних принтова Српска уметност у десет
слика. Из колекције Галерије Матице српске у згради Рек
тората у 2016. години.
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поводом 25 година рада Матице русинске. Вођени су раз
говори о мог ућој сарадњи у наредном период у.
3. децембра 2015: у Свечаној сали Матице српске, одржана
је једанаеста Трибина у оквиру цик луса Савремени човек
и савремени свет, а предавач је био проф. др Слободан
Антонић.
4. децембра 2015: Матиц у српску су посетили ученици
ОШ „Коста Трифковић” из Новог Сада. Госте је примила
мср Александра Јовановић, стручни сарадник.
4. децембра 2015: Даниела Ломенова и Боженка Ба ж ик,
библиотекарке Библиотеке Матице српске, учествовале су
на првом стручном сусрету библиотекара у Србији под на
зивом Библиотеке у словачким срединама у Србији и њи
хова улога у очувању националног идентитета, одржанoм
у просторијама Општине Бачки Петровац, у организаци
ји Комисије за библиотечк у делатност Одбора за култ уру
Националног савета словачке националне мањине. Том
приликом, Боженка Бажик прочитала је реферат „Библи
отека Матице српске и њени фондови на словачком језику”.

2. децембра 2015: Поводом 100 година од рођења Живана
Милисавца (1915–1997), дугогодишњег члана Матице срп
ске, уредника Летописа Матице српске, секретара и пред
седника Матице српске, у Матици српској приређен је при
годан програм. Учествовали су проф. др Драган Станић
(„Живан Милисавац као часник Матице српске”), проф.
др Славко Гордић („Уредничка активност и мемоарска про
за Живана Милис авца”), др Марко Нед ић („Две књиге
Живана Милисавца”), и доц. др Ђорђе Ђурић („Историја
Матице српске Живана Милисавца”).

4. децембра 2015: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске, одржан је у
Народној библиотеци Србије у Београд у. Реализатор про
грама била је Јелена Јовин.

2. децембра 2015: у Галерији Матице српске отворена је
изложба Заштита културно-историјског наслеђа Будим
ске и Темишварске епархије која je резултат сарадње Га
лерије Матице српске и Покрајинског завода за заштит у
споменика култ уре. На отварању изложбе прис утнима су
се обратили Његово прeосвештенство Господин Лукијан,
епископ будимски и администратор темишварски, о изло
жби и сарадњи на пројекту заштите културно-историјског
наслеђа Будимске и Темишварске епарх ије говорили су
мр Тија на Палковљевић Бу гарски, управница Га лерије
Матице српске, и Зоран Вапа, директор Покрајинског за
вода за заштит у споменика култ уре, изложбу је отворио
Славиша Грујић, покрајински секретар за култ уру и јавно
информисање. Након отварања уследило је стручно вође
ње аутора изложбе др Даниеле Королије Црквењаков, из
Галерије Матице српске, и Дејана Радовановића, из Покра
јинског завода за заштит у споменика култ уре.

4. децембра 2015: у Свечаној сали Матице српске, увере
ња о положеном стручном испит у у библиотечко-инфор
мационој делатности у новембарском испитном року Би
блиотеке Матице српске, кандидатима је уручио Селимир
Рад уловић, управник Библиотеке Матице српске.
4, 5, 11, 12, 18. и 25. децембра 2015: у Галерији Матице срп
ске, у оквиру пратећег програма изложбе Албрехт Дирер
и његови савременици. Тријумфална поворка цара Макси
милијана I, одржано је шест предавања: „Дирерове само
презентације: контуре идентитета ренесансног уметника”
проф. др Саше Брајовић са Филозофског факултета у Бео
град у, „Албрехт Дирер и музика у ренесанси Милана Ми
лојковића” са Академије уметности у Новом Саду, „Рецеп
ција Тријумфалне поворке цара Максимилијана I у култури
ефемерног спект а к ла XIX век а” др Игора Бор оз а на са
Филозофског факултета у Београд у, „Гастрохеритолошки
огледи: Дирер у Бриселу. Вечера у кући мајстора Бернарда”
Тамаре Огњевић из Артис Центра из Београда, „Трансфор
мација графичког медија” мр Данила Вуксановића, вишег
конзерватора Га лерије, у оквиру којег је предста вљен и
пројекат Лутајући отисак Академије уметности у Новом
Сад у, и „Да ли је Дирер први стручњак за брендирање?”
Немање Миленковића из маркетиншке агенције Brendon
& Brenda из Новог Сада.
5, 12, 19. и 26. децембра 2015: у Галерији Матице српске,
у оквиру креативних радионица за децу Мајстори давних
времена посвећених изложби графика Албрехта Дирера
и његових са временика, одржа но је четири ра дионице:
„Кад уметник ствара слику за цара”, „Носорог у мојој гла
ви, на папиру се појави!”, „И ја мог у бити кустос!” и „Но
вогодишњи маскенбал код Дирера”. Радионице су водиле
Мирослава Жарков, кустос, и Бојана Обрадовић, педагог.

3. децембра 2015: Матиц у српску посетила је делегација
Матице русинске из Руског Крстура, у саставу Ђура Папу
га, председник, Миломир Шајтош, потпредседник, и проф.
др Ми ха ило Фејса, портпарол. Госте су примили проф.
др Драган Станић, председник Матице српске, проф. др
Бранко Бешлин, потпредседник, и доц. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар. Представници Матице русинске упо
знали су домаћине са својом делатношћу и упутили позив
представницима Матице српске да прис уствују прослави

6–10. децембра 2015: стручни тим Галерије Матице српске:
др Даниела Королија Црквењаков, мср Снежана Мишић,
мср Дарко Деспотовић и Јелена Огњановић, боравио је у
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Беч у у студијској посети Уметничко-историјском музеју,
где су са представницима конзерваторског одељења Гале
рије слика (Елке Оберталер /Elke Obertaler/) и одељења за
уметничк у едукацију (Андреас Цимерман /Andreas Zim
mermann/ и Барбара Хербст /Barbara Herbst/) имали састан
ке у циљу договора о потенцијалној сарадњи између две
музејске уста нове, а уз подршку Аустријског култ урног
форума у Београду. Након размотрених могућности сарад
ње, договорено је да се као први корак припреми Протокол
о сарадњи између Уметничко-историјског музеја у Беч у
и Галерије Матице српске за период 2016‒2019. године.

ске у Реп ублици Српској. О рад у Друштва, као и буд ућим
плановима, говорили су ака демик Дра го Бранковић, ге
нерални сек ретар Дру ш тва, проф. др Мла ден Шу ка ло,
председник, мр Слободан Наградић и мр Жељко Вујади
новић, чла нови Управног одб ор а. Гос те је поздра вио
проф. др Драган Станић, председник Матице српске.
10. децембра 2015: у Матици српској, у оквиру програма
Србија у Првом светском рату 1915, проф. др Бранко Мом
чиловић одржао је предавање „Госпођа Мејбел Синк лер
Стобарт – заборављена хероина Великог рата”. Прис утне
госте поздравио је доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српске.

8. децембра 2015: одржана је 112. седница Председништва
Матице српске.

10. децембра 2015: у Свечаној сали Матице српске, одржа
на је дванаеста Трибина у оквиру циклуса Савремени човек
и савремени свет, а предавач је био др Часлав Копривица.
10–12. децембра 2015: мср Снежана Мишић, начелница
Одељења за програме и презентацију Галерије Матице срп
ске, на позив Жељке Јелавић, координаторке европске ре
гионалне CECA, учествовала је у Загребу на конференцији
Развој CECA мреже у ЈИ Европи.
11. децембра 2015: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Учионици Библиотеке Матице српске. Реализатор програ
ма била је Јелена Јовин.
11. децембра 2015: у Матици српској у организацији Дру
штва „Баштинар” из Перлеза одржано је предавање / окру
гли сто Драгиша Брашован – 50 година после. Учествовали
су Зоран Стојачић, архитекта, поздравни говор у име дру
штва „Баштинар”, проф. др Александар Кадијевић, секре
тар Одељења за ликовне уметности Матице српске, Вла
димир Митровић, историчар уметности, Љиљана Дожић,
арх ивист, историчар, Донка Станчић, историчарка умет
ности, Јасмина Јакшић, историчарка уметности, Милан
Познановић, историчар уметности, Дарио Чу пић, арх и
текта, и Милан Миловановић, арх итекта.

8. децембра 2015: у Матици српској, у организацији Ма
тице српске, Градске библиотеке и Издавачке куће „Про
метеј”, промовисана је књига О пастиру и камену са седам
очију Селимира Рад уловића. Учествовали су Његово пре
освештенство епископ новосадски и бачки др Иринеј, Иван
Негришорац, Саша Радојчић, Зоран Кол унџија и аутор.
8. децембра 2015: у здању Препарандије Педагошког фа
култета у Сомбору отворена je изложба Матица српска
посвећена предстојећој 190-годишњици од оснивања нај
старије српске култ урне и нау чне установе. Изложба је
приређана у сарадњи Матице српске, Ректората Универ
зитета у Новом Сад у и Педагошког факултета у Сомбору.
Пред бројним студентима и гостима, на отварању изложбе
о настанк у, рад у, историјат у и значају Матице српске го
ворили су историчари проф. др Саша Марковић, и доц. др
Михаел Антоловић, а изложбу је отворио проф. др Жељко
Вучковић, декан Педагошког фак ултета у Сомбору.

14. децембра 2015: одржана је 113. седница Председништва
Матице српске.
14. децембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Одбора одељења за сценске уметности и музик у.

14. децембра 2015: у Матици српској др Предраг Мило
сављевић одржао је предавање поводом отварања изложбе
Слово ренесансе: античка геометрија у средњовековном
српском стваралаштву. У оквиру излагања било је речи
о античким знањима примењеним у време владавине ди
настија Немањић, Хребељановић/Лазаревић и Бранковић.
У говору који је проф. др Александар Петровић одржао

9. децембра 2015: у Матици српској обележено је пет го
дина издавачке делатности Друштва чланова Матице срп
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након излагања др Милосављевића било је указано на при
суство и значај развоја неоплатонизма у средњовековном
српском стваралаштву. Изложбу је отворио проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске.

из српских говора Војводине) која је резултат рада на про
јект у Култура исх ране у Војводини кроз обредну праксу.
Лингвистички и етнолошки аспект, а чији је носилац по
слова проф. др Софија Милора довић. О књизи су гово
рили рецензенти проф. др Мато Пижурица са језичког, и
проф. др Бранко Ћу п урд ија, са етнолошког аспекта. На
крају је и приређивач и један од аутора проф. др Софија
Милорадовић говорила о пројект у и сарадницима.
15. децембра 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, прис уствовао је новогодишњем коктел у
Новосадског сајма.
15. децембра 2015: Матицу српску посетили су гости Ака
демије уметности у Новом Сад у, од којих су неки били и
чланови жирија 5. Светског бијенала студентске фотогра
фије. Са историјом Матице српске и њеним савременим
активностима госте је упознала Добрила Мартинов, а са
неколико поздравних речи обратио им се и проф. др Дра
ган Станић, председник Матице српске.

14. децембра 2015: у Матици српској представљена је књи
га Два века модерне српске дипломатије, коју су уредили
академик Чедомир Попов, академик Драгољуб Р. Живоји
новић и проф. др Слободан Марковић. О књизи, пројекту
и околностима под којима се одвијао говорили су академик
Драгољуб Р. Живојиновић, проф. др Слободан Г. Марко
вић и доц. др Ђорђе Ђурић. У поздравној речи, проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, говорио је и о
Библиографији радова ака демика Чедомира Попова коју
је приредила др Јелена Попов.
14. децембра 2015: изашао је нови број Летописа Мати
це српске. Поред уста љених ру брика („Проза&Поезија”,
„Есеји”, „Сведочанства”, „Прикази књига”, „Прикази фил
мова”, „Блог” и „Летопис сурфовања”) издваја се темат „Лео
нард Коен” који је приредила млада сарадница Летописа
мср Виолета Мит ровић. Текс тове о познатом ка надском
пес ник у, рома ноп ис цу и кант ау тору потп ис у ју, поред
приређивача, и Зоран Пау новић, Виктор Шкорић, Линда
Хачион и Срђан Видрић.
14. децембра 2015: акредитовани програм Инкунабуле Би
блиотеке Матице српске одржан је у Учионици Библиоте
ке Матице српске. Реализаторке програма биле су Душица
Грбић, Светлана Вучковић и Александра Драпшин.

16. децембра 2015: одржана је седница Уређивачког одбо
ра Српске енциклопедије у просторијама САНУ у Београду.
16. децембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Одбора одељења за друштвене нау ке.
16. децембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Лексикографског одељења.
17. децембра 2015: у Матици српској одржана je седница
Жирија за додел у „Змајеве награде Матице српске”.

17. децембра 2015: у Матици српској, у сарадњи са Фонда
цијом „Лаза Костић”, промовисан је зборник Савремена
српска проза из Трс теника (изда вач је Народна библио
тека „Јефимија” из Трстеника). О Зборник у су говорили
Вер ољуб Ву к а ш иновић, главн и и одг ов орн и уредн ик,
проф. др Михајло Пантић и др Маја Рогач. У другом дел у
прог рама предс тављена је и песничка збирка Верољуба
Вукашиновића Свети жар (Графомарк, Лакташи, 2015) о
којој је говорио Миодраг Радовић. У музичком програм у
нас ту пили су „Ла зини тру ба д у ри”, студент и ака дем ије
уметности из Новог Сада: Лариса Копић (виолина), Тија
на Круљ (флау та), Марко Радојковић (гитара) и Илија Зец
(гитара).

14. децембра 2015: у Га лерији Огранка САН У у Новом
Са д у, отворена је изложба кола жа Assistenza мр Данила
Вуксановића, уметника и вишег конзерватора Галерије Ма
тице српске.
15. децембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Одбора одељења за књижевност и језик.
15. децембра 2015: у Матици српској представљен је збор
ник радова Обредна пракса – речима о храни (на материјалу

18. децембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Одбора одељења за природне нау ке.
18. децембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Одбора одељења за ликовне уметности.
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одржан је у Градској библиотеци Вршац. Реализатори про
грама биле су Новка Шокица Шуваковић и Иванка Клајн.
23. децембра 2015: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ница Га лерије Мат ице српске, и мср Снежана Мишић,
начелница Одељења за програме и презентацију, присуство
вале су отварању изложбе Руска авангарда у Београду у Му
зеју историје Југославије у Београд у.
23–26. децембра 2015: Галерија Матице српске учество
ва ла је у манифеста цији Новосадске дечије зимзарије 5 у
организацији Дечијег култ урног центра Новог Сада. На
отварању манифестације у Позоришту младих Галерија је
представила програм посвећен изложби Албрехт Дирер и
његови савременици, а током три радионице које су одржа
не у Галерији: „Од шегрта до генија”, „Носорог у мојој гла
ви, на папиру се појави!” и „Новогодишњи маскенбал код
Дирера” малишани су се упознали са Диреровим животом
и видели нека од његових најзначајнијих графичких дела.
24. децембра 2015: акредитова ни прог рам Инкунабуле
Библиотеке Матице српске одржан је у Народној библио
теци Кру шевац. Реа лизатори прог ра ма биле су Ду шица
Грбић, Светлана Вучковић и Александра Драпшин.
25. децембра 2015: у Матици српској одржана је седница
Уредништва Зборника Матице српске за књижевност и језик.
25. децембра 2015: у Галерији Матице српске, у жељи да
се изложба Албрехт Дирер и његови савременици. Тријум
фална поворка цара Максимилијана I приближи младима,
организован је програм Ноћ са Дирером који је трајао до
поноћи. Поред предавања „Да ли је Дирер први стручњак
за брендирање?” и кустоског тумачења изложбе, публика је
уживала и учествовала у ренесансном плесу Плесног клуба
„Фиеста” из Новог Сада. Након тога је додељена награда
добитницима наградне игре „Дирер и ја” (селфи фотогра
фије) а затим је организација „Ново културно насеље” из
вела уметн ичк и перформанс Идентитет и забављала
посетиоце музичким DJ наступом.
26. децембра 2015: Галерија Матице српске је Новогоди
шњим коктелом обележила крај још једне успешне године
у друштву колега, пријатеља и сарадника. Том приликом
се колектив Га лерије за х ва лио колеги Ратомиру Кулићу
за вишедеценијски предани рад у Галерији Матице српске.
28. децембра 2015: у Галерији Матице српске је поводом
новогодишњих празника одржана новогодишња предста
ва за дец у Креативног студија „Чаролија” и додељени су
пакетићи најмлађима.
28. децембра 2015: у Матици српској одржана је нового
дишња представа за дец у Дан лутака. Сценарио је напи
сала мр Ивана Ћелић, стручни сарадник Матице српске,
а представу су извели запослени у Матици српској.

21. децембра 2015: у Матици српској приређен је пригодан
прог рам поводом обележа ва ња 100-годишњице рођења
Бошка Петровића, угледног књижевника и председника
Матице српске. У програм у су учествовали проф. др Дра
ган Станић („Мудрост и ненаметљивост Бошка Петрови
ћа”), проф. др Славко Гордић („За поновно читање Бошка
Петровића”), академик Миро Вуксановић („Јединац Бошко
Петровић”), проф. др Јован Делић („О роману Певач и ње
говој терапеу тској снази”) и др Марко Недић („Први ро
ман Бошка Петровића”).
21. децембра 2015: одржана је 114. седница Председништва
Матице српске.
22. децембра 2015: у Матици српској одржана je седница
Одбора Рукописног одељења.
22. децембра 2015: у Матици српској представљена је Би
блиографија српске гитаристичке литературе од првих
трагова до 2000. Едиције „Библиог рафије” која дел у је у
оквиру ра да Лексиког рафског одељења Матице српске.
Поздравну реч присутнима упутио је проф. др Драган Ста
нић, председник Матице српске, а о књизи су говорили
проф. др Александра Вра неш, главни уредник Едиције,
проф. др Гордана Крајачић, музиколог и музички крити
чар, и проф. др Урош Дојчиновић, аутор. Након предста
вљања књиге одржан је концертни омаж проф. др Јован у
Јовичићу, пиониру класичне гитаре југословенског про
стора. Уз звуке гитаре Уроша Дојчиновића, нашег угледног
гитаристе, чуо се опус најлепших и најчешће извођених
композиција из репертоара проф. Јовичића.
22. децембра 2015: акред итова ни прог рам Инкунабуле
Библиотеке Матице српске одржан је у Библиотеци „Гли
горије Возаровић” у Сремској Митровици. Реа лизатори
прог ра ма биле су Ду шица Грбић, Светла на Вучковић и
Александра Драпшин.
22. децембра 2015: у Га лерији Матице српске, у оквиру
пратећег програма изложбе Албрехт Дирер и његови савре
меници. Тријумфална поворка цара Максимилијана I про
мовисана је књига поезије Лако је јуришати на небо које
ћути књижевника Емира Соколовића, која садржи песме
инспирисане Диреровим графикама.
23. децембра 2015: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, учествовао је у Београ д у у ра д у седнице
Управног одбора Зад ужбине „Доситеј Обрадовић”.
23. децембра 2015: одржан је састанак Редакције Зборни
ка Матице српске за историју у Библиотеци Историјског
инстит ута у Београд у.
23. децембра 2015: акредитовани програм Коришћење диги
талних ресурса у библиотекама Библиотеке Матице српске

Вишегодишње залагање Галерије Матице српске за очува
ње и заштит у српског култ урног наслеђа у Мађарској на
грађено је повељом признања Задужбине „Јакова Игњато
вића” у Будимпешти. Галерији је ово признање додељено
за реализацију више пројеката из области заштите, проуча
вања и презентације српског уметничког наслеђа у Мађар
ској, а посебно за реа лиза цију изложбе Српска црквена
уметност у Мађарској која је приређена у Новом Саду (2011),
Сентандреји (2012), Брисел у (2013) и Москви (2014). Уз по
вељу је Галерија добила и мeдaљу са ликом Јакова Игњато
вића, дело вајара Небоjше Митрића.
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ДАН ДОБРОТВОРА
25. децембра 2015: на рођендан велике добро
творке и доброчинитељке Матице српске Марије
Трандафил, Матица српска је обележила Дан до
бротвора. Традиција задужбинарства укорењена је
од самог оснивања Матице српске 1826. године.
Својим прилозима, добротовори подржавају про
светитељску мисао Матице српске, а повезује их
племенита идеја о стварању једне јединствене ко
шнице и став да је част служити најстаријој српској
културној, научној и књижевној институцији. Ово
годишњи добитници захвалница су фирме и по
јединци захваљујући којима је у овој тешкој фи
нансијској години Матица српска успела да одржи
своје активности, настави штампање Летописа Ма

тице српске, обезбеди средства за награде Матице
српске и успешно реализује своје разноврсне про
граме. Поред ових добротвора, уметничке фондо
ве и просторије Матице српске обогатили су умет
ници својим даровима. Добротворима се обратио
проф. др Драган Станић, председник Матице срп
ске, и изрекао дубоку захвалност за помоћ и подр
шку у овој, за Матицу српску, тешкој години и што
су препознали значај рада Матице српске на очу
вању и неговању српског језика, културе и науке.
Свечани програм обогатили су музичким програ
мом и студенти у класи камерне музике Академи
је уметности у Новом Саду.
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